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रोभडीच्मा ( कोल्शा )भारकीची एक वपयचदंाची फाग शोती. 
आणण वेशी ( डुकयावायखा ददवणाया प्राणी ) एका  ळतेाचा 
भारक शोता. 
रोभडी वेशीरा म्शणारा,"आऩण दोघांनी मभऱून तुझ्मा ळतेात 

काभ करू आणण मेणाये वऩक अधे अधे लाटून घेऊ. ळते तुझ े

अवल्माभुऱे भी भाझ्मा फागेतीर अधी वपयचदं तुरा देईन"  



"ठीक आशे," वेशी म्शणारा. "ऩण एक गोष्ट आऩण आधीच ठयलामरा 
शली ती म्शणज ेमेणामाा वऩकांतीर कोणता बाग तू घेणाय.... 

जमभनीच्मा लय उगलरेरा कक जमभनीच्मा खारी उगलरेरा...." 

"जमभनीच्मा लय उगलरेरा भी घेईन.." रोभडी म्शणारा.  
"फय, भग आऩण फटाटे ऩेरू मा.." वेलीन ेननणाम घेतरा.  



दोघांनी मभऱून ळतेाची नांगयणी केरी... 



नंतय त्मात फटाटे ऩेयरे.... 



फटाट्माचमेा वऩकाची काऩणी कयण्माची लेऱ आरी. वेशी रोभडीरा 
म्शणारा, "वऩकाचा जमभनीलयचा बाग तुझा आशे. तो तू काऩून घेऊन 

जा." वेशीने वांगगतल्माप्रभाणे रोभडीने केरे. फटाट्माच्मा वऩकाची 
जमभनीच्मा लय उगलरेरी ननरूऩमोगी ऩाने काऩरी.  

आता वेशीची ऩाऱी..... 
त्माने जमभन खोदनू छान फटाटे काढून घेतरे. 



"आता तुझ्मा फागेतीर वपयचदं काढून 

फयोफय अधी लाटून घेऊ मा," वेशी 
म्शणारा.  

वेशीरा त्माच्मा ळतेातीर वला 
फटाट्माच ेवऩक मभऱारे मळलाम 

रोभडीच्मा फागेतीर अधी 
वपयचदं ऩण मभऱारी.  



ऩुढच्मालऴी वेशी आणण रोभडी ऩयत बेटरे.  

"आऩण मा लऴीऩण आऩरे वऩक अधे लाटून 

घेऊ मा?" रोभडीने वेशीरा वलचायरे.  

"शो, आनंदाने!" वेशी म्शणारा. 
"मा लऴी त ूवऩकाचा कुठरा बाग घेणाय? 

 जमभनीखारचा कक जमभनीलयचा?" 

"काम, ऩयत भरा पवलामरा फघतो आशेव? मालेऱी भी भूखाावायखा 
वऩकाचा जमभनीलयचा बाग घेणाय नाशी. मालऴी भी वऩकाचा 
जमभनीखारचा बाग घेईन," रोभडी म्शणारा.  
"ठीक आशे," वेशी म्शणारा. "मा लऴी आऩण गशू ऩेरू मा."  



दोघांनी मभऱून ऩयत ळतेाची नांगयणी केरी. 



नंतय त्मांनी ळतेात गव्शाची ऩेयणी केरी. 



गव्शाच्मा उंच लाढरेल्मा वऩकालय छान बयरेरी 
कणव डोरामरा रागरी. ती चांगरी तमाय 

झाल्मालय वेशीने काऩणी केरी.  

रोभडीने जमभन खणरी ऩण पक्त भुऱांमळलाम 

त्मारा काशीच मभऱारे नाशी.  



"चर, आता तुझ्मा फागेतीर वपयचदं काढून अधी 
अधी लाटून घेऊ मा," वेशी म्शणारा. मालेऱीशी 
वेशीरा त्माच्मा ळतेातीर ऩूणा गव्शाच वऩक आणण 

रोभडीच्मा फागेतरी अधी वपयचदं मभऱारी.  



रोभडीच्मा रषात आर कक ऩयत 

एकदा त्माची पवलणूक झारी आशे. 

भदत भागण्मावाठी तो एका भोठ्मा 
न्मामागधळाकड ेगेरा.  
 

न्मामागधळाने वेशीरा फोरालून घेतरे 

ल त्मारा वांगगतरे, "उद्मा तुम्शा 
दोघांची गव्शाच्मा ळतेात 

ळमात  रालरी जाईर. त्माभधे जो 
जजंकेर त्मारा वला गव्शाच ेवऩक ल 

वला वपयचदंाच ेवऩक मभऱेर."  

 

रोभडी आणण वेशी, दोघांनी भान्म 

केरे.  



दवुमाा ददलळी वला ळतेालय बेटरे.  

"तुम्शी तमाय अशात?" न्मामागधळांनी वलचायरे.  

न्मामागधळांनी येव वुरू कयण्मावाठी इळाया केरा. 
रोभडी वेशीऩेषा खऩूच लेगान ेधालत शोता. तयीदश 

इतक्मा लेगान ेधालून वेशी कामभ त्माच्मा 
ऩुढेच.......कायण स्ऩष्ट शोते. 

वेशीच ेऩुष्कऱ नातेलाईक शोते. ....अगदी वायखे 

ददवणाये! ते गव्शाच्मा ळतेात दठकदठकाणी रऩून 

फवरे शोते. रोभडी लेगाने धालत मेत आशे 

फनघतल्मालय ते धालामरा वुयलात कयीत.  

अगदी ळलेटच्मा टप्मात वेशी स्लत: धालरा.  



रोभडी अधे ळतेशी धाऊन गेरा नवेर तय त्माच्मा कानालय 

न्मामागधळांनी उंच आलाजांत केरेरी घोऴणा ऩडरी,"शा आशे 

वलजेता...!" आणण नतथ ेवेशी आनंदात ,दभ खात, जोयाने श्लाव घेत 

उबा शोता. मालेऱीशी वेशीने रोभडीरा चांगरच पववलर ंशोत. 

मालेऱी तय रोभडी वाये गव्शाच ेवऩक आणण वायी वपयचदं ऩण 

गभालून फवरा शोता.  



ऩुढच्मा लऴी लवंत ऋतुभधे वेशीने ऩयत वऩक लाटून 

घेण्माचा प्रस्ताल भांडरा. ऩण मालेऱी रोभडीने वाप 

नकाय ददरा.  

समाप्त 




